Już w środę  Targi „KARIERA 2016"
Targi to świetna okazja by porozmawiać o pracy,
stażu, praktyce oraz o wolontariacie, w którym to
my się specjalizujemy. Spotkajmy się już w tę
środę (23.11.) na Targach Pracy na WYDZIALE
TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie przy Al. Piastów
42. Przybywajcie i pytajcie! Więcej na stronie
Targów tutaj.

Sekretariat ds. Młodzieży
nominowany do nagrody
EDUinspiracje!
W Warszawie w dniu 17go listopada odbyła się uroczysta Gala EDUinspiracje.
Wśród nominowanych do nagrody głównej był nasz Sekretariat ds. Młodzieży za
prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska. Wprawdzie
nagrody nie otrzymaliśmy,ale jesteśmy dumni z nominacji oraz zmotywowani i
pełni energii do kolejnych wyzwań i działań naszego Eurodesku. Więcej na naszym
facebooku.

PRZYSTANEK WOLONTARIAT!

Przystanek Wolontariat to kilkudniowe obchodzenie
i świętowanie Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, który obchodzony jest 05.12.W
Szczecinie i regionie odbędzie się wiele
różnorodnych atrakcji oraz inicjatyw promujących
ideę wolontariatu.W obchody włączone są zarówno instytucje jak i organizacje
pozarządowe. Słowem, podczas Przystanku będzie się działo! Na wszystkie akcje i
wydarzenia wstęp jest zawsze bezpłatny. Zachęcamy do aktywnego udziału! Więcej
na: https://www.facebook.com/PrzystanekWolontariat/ oraz
http://przystanekwolontariat.eu/

GIMNAZJALIŚCI NA START!
III Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości.
Gimnazja z całej Polski mogą do dnia 4 grudnia br. zgłaszać swoich uczniów do
GOP, czyli Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości.GOP to ogólnopolski,
trzyetapowy konkurs Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla
gimnazjalistów. Konkurs ma na celu nie tylko promowanie przedsiębiorczości u
młodzieży, ale również zachęcenie do zdobywania wiedzy o ekonomii i gospodarce..
Olimpiada to nie tylko teoretyczne testy ale również gra menedżerska on
line.Poziom trudności zwiększa się oczywiście wraz z kolejnymi jej etapami. Daje to
możliwość do pogłębiania wiedzy i rozwijania posiadanych już umiejętności.Najlepsi
otrzymają cenne nagrody. Więcej tutaj.

"POSTAW NA SWOIM"
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju
Gospodarczego i Szczecińskie Centrum
Przedsiębiorczości zapraszają do udziału studentów
i absolwentów w 24 już edycji bezpłatnego
szkolenia pt.: "Postaw na swoim". Spotkania
szkoleniowowarsztatowe odbędą się w dniach od
24 do 29 listopada w godzinach 1620. W
programie szkolenia znajdują się między innymi
takie pozycje jak: "Plan na sukces  planowanie własnego biznesu w oparciu o
Business Model Canvas" oraz "Podatki i inne przyjemności" czyli wszystko o
podatkach i ubezpieczeniach na starcie nowej firmy. Uczestnik, który weźmie udział
w przynajmniej 3 spotkaniach otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu "Postaw
na swoim". Zgłoszenia można składać do 21 listopada tutaj.

COACHING DLA ORGANIZACJI –
edycja 2016

Sektor 3 zaprasza szczecińskie organizacje
pozarządowe na bezpłatną ofertę coachingu czyli
zindywidualizowanego doradztwa. Każda biorąca
udział organizacja otrzyma minimum 5 godzin
coachingu dopasowanych do swoich
indywidualnych potrzeb.Dzięki właśnie takiemu
narzędziowi rozwoju jakim jest coaching, organizacja ma szanse na szybszy rozwój
oraz zadowalające efekty swoich działań.Zajęcia prowadzone są przez
akredytowanego Coacha ICF i odbywają się w terminie od 16.11.16 do 31.12.16.
Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na stronie...

ZAPROSZENIE do składania
wniosków w ramach programu
Erasmus+ Akcja 3
Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków dotyczących tworzenia
partnerstw między sektorem kształcenia i szkolenia zawodowego a
biznesem.Partnerstwo to jest ukierunkowane na pracę i przygotowanie zawodowe w
przedsiębiorstwach, jak również na wspieranie nauki w oparciu o pracę. Termin
składania wniosków to 17.01.17. Więcej informacji jest na stronie...

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

